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LESTIJDEN SPRINGEN TIJDELIJK VERVROEGD! 
 
 

 

 

 

 

GEMEENTEKAMPIOENSCHAPPEN HATTEM:  DE KAMPIOENEN 2016! 

Het zit er weer op! Wat een mooie dag hebben we gehad, zowel wat betreft het weer als 
ook voor de paardensport. 

Er waren veel winnaars tijdens deze 31e editie van het gemeentekampioenschap Hattem: 
 Algemeen kampioen niet-wedstrijd ruiters: Alexandra Snippe met Udayne 

 Dressuur kampioen pony’s: Yasmin Westerink met Campsterhoven’s Leonardo 

 Spring kampioen pony’s: Louisa van der Velde met Tommy 

 Algemeen kampioen pony’s: Louisa van der Velde met Tommy 

 Dressuur kampioen paarden: Charlotte Gunnink met Vinka 

 Spring kampioen paarden: Anouck van Blankers met Dream Time 

 Algemeen kampioen paarden: Kimberly Knol met Eunice 

De springlessen op maandagavond zullen op voorstel van 

Johan Jonker een half uur vervoegd worden. Het parcours 

zal na de Gemeentekampioenschappen blijven staan. Om 

hier ’s avonds (nog voor het donker) in de lessen gebruik 

van te kunnen maken, zullen deze vervroegd worden. Dus 

de lestijden worden: 

1e les van 18.30-19.15 uur 

2e les van 19.15-20.00 uur. 

 



 
 
COMMUNICATIE – TALENT GEZOCHT!!! 

 

Hippisch Hattem is dringend op zoek naar iemand met communicatie talent voor het 
verzorgen van de communicatie voor de Molecaten Ruiterdag op 15 oktober.  
Werkzaamheden bestaan uit het up to date houden van de website www.sgw-hattem.nl, het 
plaatsen van berichten op sociale media, zoals  Facebook en Twitter en het schrijven van 
persberichten.  
Ben jij beschikbaar en bereid je in te zetten voor dit prachtige evenement,  of ben je een student die 
nog wat studiepunten kan gebruiken? Meld je dan aan door contact op te nemen met Gerrit Spaan 
door een mail te sturen naar gerritspaan82@live.nl 

 

VERDRIETIG. 

Op 12 september j.l. is Harmen van de Worp overleden. Annie, Henk en Harriët van Oene 

verliezen daarmee hun (schoon-)vader en opa. We wensen jullie en verdere familie en 

vrienden veel sterkte met dit toch nog onverwachte verlies. 

 
BINNENMANEGE GESLOTEN VAN 21 TOT EN MET 24 SEPTEMBER. 

 

De jaarlijkse pluimvee tentoonstelling wordt weer georganiseerd, dus nu maar hopen dat 

het mooie weer nog even aanhoudt. 

 
 

SLEUTEL KWIJT 

Wie heeft een bak-sleutel gevonden met het 

nummer 32?  Er zit een blauw labeltje aan. 

Heb je hem gevonden (of misschien per 

ongeluk in je zak gestopt na een kantine 

dienst of zoiets dergelijks) wil je hem dan 

even afgeven bij een van de bestuursleden 

of in de kantine?  Dank je wel. 

 



 
BERICHTJE VAN MALOU: 

 

 

 
 

 

VAN HET BESTUUR 

Onze koets: Gerrit Spaan is bezig geweest om informatie te krijgen over de waarde van onze 

koets. Zijn bevindingen: 

- de toestand is van de wielen, kap, vering e.d. is van belang (en deze is niet best…) 

-  de stoffering is niet meer authentiek  

- merk en naam  van de bouwer en originaliteit van de lantaarns bepalen mede de prijs 

- het is in de handel momenteel erg slecht is, zeker in de dienstrijtuigen waaronder deze 

landauer valt.  

- bij een van de taxateurs  zijn er de laatste maand al 5 landauers aangeboden die verkocht 

moeten worden  

- men adviseert om de landauer via internet ofwel via de site van de NVTG te koop aan te 

bieden  

- het is wel een mooie lange, dus voorname, landauer. Maar ja…. Daar koop je niet veel voor. 

 

Heb je hier een mening of een idee over: laat het weten! 

 

 

Evi mocht vrijdag 26 aug mee voor de 2de 

keer op dressuur wedstrijd in Wezep. wat 

was zij braaf ! 

De beide proeven werden zeer beloond:  

1 proef 189 en 2 de proef 191 in de 1e 

proef heb  ik 2 de Prijs gewonnen. Dus:  

super trots op haar ! 

 

Goed van je Malou! 

Wil jij ook een berichtje en / of een foto in 

de Nieuwsbrief? Mail naar 

j.m.meijerink@live.nl en het wordt 

geplaatst! 

 

Malou rijdt met Evi ook bitloos. Dat kan 

soms een oplossing zijn voor een bit-, of 

mondprobleem. Wil je daar meer van 

weten, dan zal Malou je daar graag iets 

over vertellen. 
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Dressuurringen:  Door diverse omstandigheden hebben we eerder dan verwacht twee 

afgezette dressuurringen nodig. Meestal worden ringen geleend. Het bestuur beraadt zich 

over de aanschaf voor de SGW en heeft overleg met Jaap Gunnink over 

sponsormogelijkheden. 

 

 

Vrijwilligers:  Ook op onze Gemeentekampioenschappen stonden ze weer voor ons klaar! 

Naast een aantal rijdende leden die allerlei hand en spandiensten hebben verleend bij het 

opbouwen en  opruimen van de terreinen en op de dag zelf, viel het weer op dat er veel 

mensen zijn die zich voor onze ruiters inzetten terwijl ze daar zelf geen enkel belang bij 

hebben. Is het jou ook opgevallen, dat een kantinehulp, parcoursbouwer, of ringmeester zijn 

of haar vrije tijd inzet voor jouw hobby: laat dat eens aan die persoon weten!  Als bestuur 

zijn we ontzettend blij met deze mensen. Als jullie ze dat ook laten merken, komen ze de 

volgende keer vast met veel plezier weer helpen. 

 

Na een les in tropische 

omstandigheden krijgen de pony’s 

water en de kinderen ranja. 



SGW: 15 OKTOBER! 

 

Zoals  je weet 15 oktober wordt de SGW-Hattem gehouden! De vrijwilligerscommissie is 

alweer druk bezig om de bemensing rond te krijgen. Graag even reageren op hun mail! 

 

In de week daarna kun je deelnemen aan crosslessen in de buitenbak. De 

activiteitencommissie informeert je daar tzt over. 

 

 

 

                                                                                           

WWW.HIPPISCH_HATTEM.NL 

Onze website wordt zo actueel mogelijk gehouden door Saskia Meulenberg. Dus altijd 

handig om daar regelmatig even een kijkje te nemen! 

 

 

Sponsoring waardebonnen van Horsefood 

 

 

 

 

http://www.hippisch_hattem.nl/


VAN HARTE! 

 

 

 

MEER PECH! 

Ondertussen heeft Elly Meijerink – erelid van onze vereniging – weer een open hart operatie 

ondergaan. Nog meer pech dus. Momenteel herstelt ze in Zandhove. Naar omstandigheden 

gaat het redelijk goed, maar na een jaar ziekenhuis in, ziekenhuis uit, verlangt ze er erg naar 

om weer naar huis te kunnen. 

 

Heb je een leuke foto, een (p)aardig nieuwtje of een spannende wedstrijd gereden? Mail het 

naar j.m.meijerink@live.nl en we plaatsen het in de volgende Nieuwsbrief! 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

ENDURENCE RIT VOOR PONYRUITERS VAN 5 TM 13 jaar OP 25 SEPTEMBER 

Getrouwd op 9 september: 

Daphne Enter en Jacob van Emst. 

Van harte gefeliciteerd! 

mailto:j.m.meijerink@live.nl


Op 25 september a.s. zal de 5e editie van de Eenhoorn Kinderrit plaatsvinden vanaf Camping Boszicht 
te Laag Soeren. Zoals ieder jaar biedt de Kinderrit de mogelijkheid aan jonge ruiters van 5 t/m 13 jaar 
de mogelijkheid om op spelende wijze kennis te maken met de in Nederland nog vrij onbekende 
endurance-sport. Dit evenement is unieke in Nederlanden zouden we graag bij uw leden onder de 
aandacht willen brengen. 
 
 Tijdens de Kinderrit wordt er veel aandacht besteed aan goede en individuele uitleg over wat 
endurance is en wat er bij komt kijken. Tegelijkertijd wordt er een echte endurance wedstrijd wordt 
nagebootst. Naast een uitgebreide voorbespreking en voorkeuring waarbij de kinderen 
zelf de fitheid en conditie van hun paard leren beoordelen door onder andere te luisteren naar de 
hartslag en darmgeluiden, rijden de kinderen onder begeleiding van een volwassene een uitgezette 
route door de prachtige bossen van de Veluwe. 
 
 De kinderen en hun begeleiders kunnen kiezen tussen een route van 8 of16 km, waarbij de 
begeleiders zowel te paard alsook te voet mee kunnen. Onderweg zijn er groom-punten ingericht om 
paard en ruiters te verzorgen alsook voor de toeschouwers om te gaan kijken. Na de rit vindt er nog 
een nakeuring plaats waarbij de fitheid van de pony’s en paarden nog eenmaal beoordeeld wordt. Bij 
dit evenement wordt er geen klassement opgemaakt, maar gaat ieder kind die de rit goed uitgereden 
heeft met een fitte pony of paard met prachtige prijzen naar huis. 
 
Omdat de Eenhoorn Kinderrit dit jaar zijn 5e editie viert, heeft de organisatie besloten om er een 
feesteditie van te maken. Zo kan Kinderrit verkleed verreden worden en zal er voor de leukste en 
meest originele kostuum een mooie creativiteitsprijs zijn!  
 
Meer informatie over de rit, alsook het inschrijfformulier is te vinden op onze website [1]. Inschrijven 
is mogelijk t/m 8 september. 
 
In de bijlage vindt u de poster van de Eenhoorn Kinderrit alsook het inschrijfformulier. Wij zouden 
het leuk vinden als u ons zou helpen met het onder de aandacht brengen van dit evenement onder 
uw leden.  
 
Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat natuurlijk graag. U vindt onze contactgegevens 
onderaan deze email. 
 
  
Met vriendelijke groeten, 
 
Rachel Marty 
Endurance Team De Eenhoorn 
Organisatie Eenhoorn Kinderrit 
 
Pedagogisch Therapeutisch Paardencentrum De Eenhoorn 
Bronsbergen 4c 
7207 AA  Zutphen 
 
Telefoon: +31 (0) 575 525 939 
Mobiel: +31 (0) 6 386 963 68 
http://www.eenhoornendurance.com  [4] 
 
Links: 
------ 
[1] http://www.eenhoornendurance.com/#Kinderrit%202016 

http://www.eenhoornendurance.com/#Kinderrit%202016


[2] https://www.facebook.com/events/269408123405340/ 
[3] https://www.youtube.com/watch?v=r1EvgfC_4Kw 
[4] http://www.eenhoornendurance.com 
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